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BAB VI 

KESIMPULAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan sintesis yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya dan didukung 

dengan hasil analisis data dari studi empiris yang berasal dari BPR Syariah yang ada di 

seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, maka dapat disimpulkan berbagai 

temuan, sebagai berikut : 

1. Keterampilan konseptual manajer berpengaruh positif terhadap porsi pembiayaan 

bagi hasil di BPR Syariah, dengan demikian hipotesis pertama terbukti didukung 

dengan data empirik. Jadi dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat 

keterampilan manajer BPR Syariah, maka akan semakin baik pula porsi 

pembiayaan bagi hasil. Dengan demikian perbaikan porsi pembiayaan bagi hasil 

dapat dilakukan dengan meningkatkan ketrampilan konseptual manajer dalam 

kaitannya dengan konsep pengelolaan perbankan syariah. 

2. Keterampilan teknis manajer tidak berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi 

hasil, artinya hipotesis kedua tidak terbukti karena tidak didukung oleh data 

empirik. Hal ini dapat terjadi karena secara teknis proses bisnis yang ada di BPR 

Syariah telah mapan dan sifatnya given (harus begitu). Hal ini mengakibatkan 

kurang pentingnya peran keterampilan secara teknis bagi manajer dalam kaitannya 

dengan porsi pembiayaan bagi hasil di BPR Syariah. 

3. Keterampilan sosial manajer tidak berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi 

hasil, dengan demikian hipotesis ketiga tidak terbukti (tidak didukung data 

empirik). BPR Syariah yang berbasis keagamaan dan sistem operasionalnya 

mengacu pada prinsip syariah, telah terimplementasi dalam kegiatan sehari-hari, 

sehingga keterampilan sosial manajer bukan semata-mata milik pimpinan, tetapi 
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memang telah terkondisikan, sehingga kurang berperan dalam memperbaiki porsi 

pembiayaan bagi hasil. 

4. Setiap bank dibangun berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang dalam 

penelitian ini difokuskan pada skala usaha yang merupakan informasi mengenai 

berkembangnya diversifikasi produk dan sekaligus luasnya pasar yang dapat 

dikuasai. Semakin tinggi tingkat kemapanan bank akan semakin tinggi kebebasan 

para pengelola untuk melakukan berbagai kebijakan. Hal ini merupakan salah satu 

situasi yang mendukung tidak berpengaruhnya karakteristik bank terhadap porsi 

pembiayaan bagi hasil. Dengan demikian hipotesis keempat tidak terbukti atau 

tidak didukung oleh data empirik.   

5.  Konsekuensi bank yang mengklaim sebagai bank yang beroperasi secara syariah, 

maka sudah tentu harus dijaga kepatuhannya atau komitmennya. Karena 

kepatuhan merupakan suatu keniscayaan bagi bank syariah (meskipun dalam 

pelaksanaannya masih belum maksimal), maka wajar jika hal itu tidak 

berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi hasil. Besarnya prosi pembiayaan 

bagi hasil bukan sekedar karena bank tersebut syariah, tetapi juga lebih pada 

strategi untuk mengembangkan bisnis perbankan. Jadi hipotesis kelima pada 

penelitian ini tidak terbukti atau tidak didukung oleh data empirik.  

6. Sumber Daya Insani (SDI) internal bank syariah berpengaruh negatif terhadap 

porsi pembiayaan bagi hasil, artinya semakin baik kualitas dan ketersediaan SDI 

di bank syariah justru akan memperburuk atau menurunkan porsi penyaluran 

pembiayaan bagi hasil. Dengan demikian hipotesis keenam terbukti tetapi 

berlawanan arah, yang mestinya positif tetapi ternyata negatif. Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa keputusan yang dibuat oleh banyak orang kadang justru akan 

mengurangi kualitas keputusan itu sendiri. Semakin banyak pendapat, maka 
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keputusan semakin kurang optimal. Hal inilah yang menyebabkan menurunnya 

porsi bagi hasil.  

7. Keputusan tentang porsi pembiayaan bagi hasil tidak lepas dari pertimbangan 

tentang karakteristik nasabah bank tersebut. Berbeda dengan hasil penelitian ini 

ditemukan bahwa karakteristik nasabah tidak berpengaruh terhadap porsi 

pembiayaan bagi hasil. Hal ini dapat terjadi ketika para manajer pembuat 

keputusan yang berkaitan dengan porsi pembiayaan bagi hasil tidak 

mempertimbangkan karakteristik nasabah. Jadi hipotesis ketujuh dalam penelitian 

ini tidak terbukti atau tidak didukung oleh data empirik. 

8. Setiap organisasi yang menjalankan operasionalnya secara legal, selalu berada 

dibawah tata peraturan (regulasi) yang telah dibuat oleh pemerintah atau 

pemangku kepentingan. Regulasi sekedar mengatur agar bisnis dijalankan secara 

baik, sehingga apapun bentuk kebijakan tentang porsi pembiayaan bagi hasil tidak 

ada kaitannya dengan regulasi yang dimaksud. Jadi apapun bentuk regulasinya, 

manajer punya kewenangan tersendiri untuk menentukan porsi pembiayaan bagi 

hasil. Oleh karena itu hipotesis kedelapan tidak terbukti, artinya regulasi tidak 

berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi hasil. 

9. Dukungan pemerintah berpengaruh positif terhadap porsi pembiayaan bagi hasil, 

artinya semakin positif/baik dukungan pemerintah terhadap BPR Syariah, maka 

akan semakin tepat porsi pembiayaan bagi hasil bank tersebut. Dengan demikian 

hipotesis kesembilan terbukti. Jadi dukungan pemerintah dapat dikatakan sebagai 

modal dasar dalam mengimplementasikan peningkatan porsi pembiayaan bagi 

hasil. Pemerintah secara konkrit telah melahirkan kebijakan pendukung yang 

mendorong penggunaan pembiayaan bagi hasil untuk proyek-proyek pemerintah; 

penerapan perpajakan yang adil; mendesain instrumen pasar sekunder syariah; 
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membuat regulasi yang terintegrasi dalam penerapan aturan syariah dan penerapan 

pembiayaan bagi hasil serta hak kepemilikan jelas serta kejelasan dukungan 

pemerintah akan menjadi starting point guna meningkatkan porsi pembiayaan 

bagi hasil. 

 

6.2 Implikasi Penelitian 

6.2.1 Implikasi Teoritis  

Aspek manajerial marupakan hal penting dalam manajemen pembiayaan bagi hasil di 

bank syariah. Penelitian terkait pembahasan faktor keterampilan manajer, kepatuhan syariah, 

karakteristik bank syariah, persepsi manajer tentang SDI internal bank syariah, persepsi 

manajer tentang karakteristik nasabah, persepsi manajer tentang regulasi, persepsi manajer 

tentang dukungan pemerintah terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah merupakan kajian empiris. Jadi, kebaruan penelitian ini adalah menambah 

variabel keterampilan manajer dengan menggunakan pengukuran keterampilan konseptual, 

keterampilan teknis dan keterampilan sosial untuk menjawab tidak tersedianya SDM manajer 

bank yang memadai dalam usaha/proyek yang dibiayai atau mengantisipasi kurangnya sistem 

monitoring yang berkelanjutan terhadap bank syariah.   

Hal ini relevan dengan stewardship theory yang mengambarkan situasi bahwa para 

manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu, tetapi lebih ditujukan terhadap sasaran 

utamanya yaitu tujuan oganisasi. Implikasi teori stewardship pada penelitian ini adalah 

didasarkan hubungan kepercayaan antara pemilik dana (manajer BPR Syariah) dan pengelola 

dana (nasabah). Manajer/steward memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk mengelola 

dana/menyalurkan pembiayaan bagi hasil untuk usaha yang bersifat produktif dengan tujuan 

yang sama yaitu kesejahteraan hidup. Pengelola dana/nasabah harus bersifat amanah serta 

memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola usaha tersebut.  
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6.2.2 Implikasi Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi BPR Syariah, Otoritas 

Jasa Keuangan dan Bank Indonesia mengingat bukti empirik tentang variabel yang 

mempengaruhi besaran rasio pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), akan 

bisa digunakan oleh praktisi perbankan syariah untuk merencanakan dan mengambil 

kebijakan yang tepat berkaitan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi besaran rasio 

pembiayaan bagi hasil, sehingga besaran investasi bagi hasil dapat ditingkatkan 

portofolionya. Sebab jika bank syariah telah mampu menjalankan kegiatan operasionalnya 

dengan baik, maka akan berdampak pada meningkatnya kemampuan pembiayaan bagi 

sektor-sektor perekonomian nasional. Perkembangan keuangan syariah yang cepat dapat 

memberikan kontribusi dalam mengembangkan potensi ekonomi, meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan semakin meratanya pembangunan nasional serta 

mengoptimalkan perkembangan ekonomi.  

6.3 Keterbatasan Penelitian 

Meskipun penelitian ini telah mengikuti pedoman penelitian ilmiah, namun dengan 

berbagai kendala maka penelitian ini tidak dapat dilakukan secara holistik, sehingga berbagai 

keterbatasan yang sebelumnya telah diperkirakan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Unit analisis (responden) dalam penelitian ini adalah dewan direksi, dewan pengawas 

syariah, manajer marketing, manajer operasional (manajer pembiayaan) dan customer 

service, karena responden ini secara langsung melekat pada variabel-variabel penelitian, 

sehingga mereka diminta untuk memberikan persepsinya melalui kuesioner yang telah 

disiapkan sebelumnya oleh peneliti. Persepsi yang diungkap oeh responden merupakan 

perasaan atau penilaian sesaat (one time study), jadi desain penelitian ini adalah 

perceptional cross sectional. Kondisi semacam ini menyebabkan tidak diketahuinya 
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persepsi-persepsi karyawan yang berkaitan dengan harapan-harapan baik pada masa-masa 

sebelum penelitian ini dilakukan dan sesudah penelitian ini dilakukan. 

2. Konsep keterampilan manajer dalam penelitian ini hanya dilihat sebagai persepsi 

individu, bukan merupakan persepsi kelompok. Kelompok kecil yang terbentuk akan 

muncul pemimpin kelompok dan dari kelompok-kelompok itulah muncul kemampuan 

dan keahlian manajer dalam peningkatan efektivitas organisasi di berbagai level harus 

selalu ditingkatkan agar tujuan yang diharapkan sejalan dengan perubahan yang dihadapi.  

3. Penelitian ini tidak melibatkan variabel-variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi 

(memodifikasi) model penelitian yang telah dipaparkan misalnya variabel faktor ekonomi 

makro, regulasi perusahaan, budaya organisasi, perilaku kepemimpinan dan karakteristik 

responden. 

4. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada BPR Syariah di Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Jawa Tengah, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk 

lingkup BPR Syariah di Indonesia. 

 

6.4 Saran dan Rekomendasi 

Penelitian ini akan mencoba menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi yang 

didasari oleh hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan. Saran ini ditujukan 

kepada pihak-pihak terkait seperti: 

1. Manajer harus memiliki kemampuan yang terlihat pada kemampuan bekerjasama, 

berkomunikasi dalam kelompok pada setiap tingkat manajemen, sehingga kinerja 

manajerial dan keterampilan manajer, karakteristik bank, kepatuhan syariah, persepsi 

manajer tentang SDI internal bank syariah, karakteristik nasabah, regulasi dan dukungan 

pemerintah diharapkan dapat mempengaruhi porsi pembiayaan bagi hasil diBPR Syariah. 
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2.  Apabila akan melakukan penelitian lanjutan, maka dari perspektif waktunya agar 

diarahkan pada analisis longitudinal (time series analysis) sehingga akan lebih terlihat 

gambaran sesungguhnya mengenai persepsi responden. 

5.  Apabila penelitian dilakukan secara longitudinal, maka sebaiknya dimasukkan konsep 

pengukuran harapan manajer dan kinerja. Dengan menggunakan gap antara harapan 

dengan kinerja sehingga akan diperoleh nilai-nilai/hasil yang mungkin lebih objektif serta 

variabel-variabel demografi responden sebaiknya dimasukkan dalam pengukuran persepsi 

(sebagai variabel kontrol), untuk mengurangi bias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


